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1. Overensstemmelseserklæring 

 

EU-overensstemmelseserklæring 

 
Fabrikant:   Jasopels A/S          Tlf.  +45 76 94 35 00 
Adresse:     Fabriksvej 19                         7441 Bording 

 

Maskine:  Jasopels  Maxivogn 
Type     :   3450 – 2777 

 

Jasopels A/S erklærer, at dette produkt er i 
overensstemmelse med følgende EU Direktiver: 

2006/42/EC    

 

Endvidere erklæres det at relevante afsnit af nævnte 
harmoniserede standarder er blevet anvendt: 

EN 60204-1  

DS/EN 12100 : 2005 

DS/EN 14121-1  

DS/EN 14121-2 

 

 

Sted og dato:   Bording     1. November 2012 

Navn:            Adm. Direktør  Poul Bach 

 

  

 
 



 

Jasopels  Fabriksvej 19  7441 Bording 

Salg: Tlf. +45 9842 0566  Fax. +45 9843 8000    Service: Tlf. +45 9843 9966  
 

Side 3 af 10 

 

2. Indholdsfortegnelse 

 

1.    Overensstemmelseserklæring ......... 2 

2.    Indholdsfortegnelse .......................... 3 

3.    Forord ................................................ 4 

4.    Symbolforklaring .............................. 5 

5.    Maskine introduktion ........................ 6 

6.    Ibrugtagning ...................................... 7 

6.1  Programering af timerfunktion ........ 8 

7.    Vedligeholdelse ................................. 9 

8.    Tekniske data .................................... 9 

9.    Egne noter ....................................... 10 

 

  



 

Jasopels  Fabriksvej 19  7441 Bording 

Salg: Tlf. +45 9842 0566  Fax. +45 9843 8000    Service: Tlf. +45 9843 9966  
 

Side 4 af 10 

 

3. Forord 

 

 Denne Brugermanual er en vigtig del af deres nye maskine. 
Læs manualen grundigt igennem, og brug den som en 
opslags håndbog. 

 Denne manual indeholder vigtige informationer om sikkerhed 
og brug af maskinen. 

 Manual bør opbevares sammen med maskinen. Det er vigtigt 
at brugermanualen følger med maskinen, ved videresalg og 
udlån. 

 Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, servicepersonale 
og andre, som har adgang til maskinen, er instrueret om 
korrekt brug og omgang med maskinen. Se denne 
brugermanual for yderligere information 
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4. Symbolforklaring 

 

 Læs venligst denne brugermanual og følg de anvisninger der 
er foreskrevet. For at understrege visse oplysninger, 
anvendes følgende udtryk: 

  

 

 Bemærk!!     

Trekant indeholdende udråbstegn er et advarselssymbol, der 
advarer om vigtige instruktioner, eller informationer 
vedrørende denne maskine.  

 

  

 

 Fare!!  

Trekant indeholdende lyn er et advarselssymbol, der advarer 
om ”Høj Spænding” 

 

 

 Advarsel!! 

Trekant indeholdende advarsel om risiko for klemningsfare.
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5. Maskine introduktion 

 

 Der er plads til 200 taner på Jasopels MAXI vognen. 
Jasopels MAXI vogn giver en nem håndtering af 
skindende. 

 Maskinen kan leveres med blæser i tørrekassen, men den 
kan også tilkobles eksisterende tørreanlæg. 

 Maskinen kan også leveres med en Timer funktion til at 
programmere tørre tiden med. Her er der mulighed for at 
vælge et individuelt program for henholdsvis hanner og 
tæver. 

 Maxi vognen er forberedt til Jasopels skindaftager system 
og skindaftager automatik. 

 Maskinen kan rengøres med højtryksrenser. 

 Maskinen er enkelt og let at betjene, dog bør 
”Brugermanualen” gennemlæses før maskinen tages i 
brug. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!! 

 Ejeren af maskinen skal sikre, at operatør, 
servicepersonale og andre, som har adgang til maskinen 
er instrueret om korrekt brug og omgang med maskinen. 
Se denne brugermanual for yderligere information. 

 Maskinen må kun bruges til det formål, den er 
konstrueret til. Ved enhver anden brug bortfalder CE - 
erklæringen. 

 Uanset hvilke problemer der måtte opstå med maskinen 
eller driften, må fejl ikke rettes før maskinen er forsvarlig 
afbrudt med mindre rettelse kan foretages via maskinens 
betjeningsknapper. 

 Betjeningsmanualen bør altid opbevares, tilgængeligt for 
operatøren.   
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FARE! 

Afbryd elforsyning til maskinen inden 
vedligeholdelse, rengøring og anden service 

påbegyndes på maskinen. 

 

220 V tilslutning 

 

6. Ibrugtagning 

 

 Før maskinen tages i brug, skal man sikre sig at den står 
på et fast og stabilt underlag, uden at vippe. 

 

 

 Tanerne sættes i hullerne i bunden af vognen. Tanerne 
låses fast med håndtaget ved siden af blæseren. Hvis 
Maxivognen køres ind i skindløsneren eller skindaftageren 
skal tanerne være låst. 

 

 

Fig.1 Låsehåndtag og El-tilslutning. 

 Maskinens blæser tilsluttes 220 V. For at slukke maskinen 
trækkes stikket ud. 

 

Låsehåndtag for 

taner 

 

Låst/ulåst 
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6.1 Programmering og opstart af Timer funktion 

 Ved maskiner monteret med Timer funktion har man 
mulighed for at vælge tørre tid på skindene. Ligeledes er 
der mulighed for at aflæse rest tørretiden på displayet. 

 

Fig.2 Timerens betjenings knapper. 

 

 Programmering udføres på følgene måde. 1. Med 
drejeknappen vælges program for han eller tæve. 2. Der 
trykkes på den grønne ”SET” tast og tallene i det grønne 
display blinker. Tiden programmeres ved tryk på ”PILE 
TASTER” 3. Der afsluttes med ”SET” og tidsindstillingen 
er gemt.  

 Programmet startes/genstartes ved at trykke på den røde 
”RST” knap. 

 De røde tal viser resttiden i programmet. 

 

 

 

 

Resttid i program 

 

Programmeret tid 

 

Start af for 

programmeret tid 

 

Tids valg 

med pile 

taster 

 

Set taste 

 

Han/tæve 
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FARE! 

Afbryd altid elforsyning til maskinen inden 
vedligeholdelse, rengøring og anden service 

påbegyndes på maskinen. 

 

 

7. Vedligeholdelse 

 Maskinen kan vaskes med højtryksrenser. 

 

8. Tekniske data 

 

 El-tilslutning 3 pol CEE stik 1 x 220 V + PE 

 Forbrug  220W 

 Mål   Højde 92 cm 

  Længde 200 cm 

  Brede  81 cm 

Støj 

Det vurderes at blæseren ikke støjer mere end det tilladte, 
da det er muligt at føre en almindelig samtale i umiddelbar nærhed af 
maskinen.  
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9. Egne noter 


